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Maglek B6 x50 tabletek
 

Cena: 13,31 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Lekam

Postać tabletki

Substancja
czynna

magnez, witamina B6

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu
 

Maglek B6 to wysokiej jakości magnez w postaci naturalnej, łatwo przyswajalnej soli – mleczanu magnezu, charakteryzującego się
doskonałą wchłanialnością wśród związków magnezowych. Maglek B6 zawiera 51 mg jonów magnezu – wysoką dawkę wśród
preparatów magnezowych dostępnych na rynku. Maglek B6 łagodzi niedobory magnezu, którego objawami są nadpobudliwość,
trudności z koncentracją i zasypianiem, zwiększona podatność na stres oraz zaburzenia pracy mięśni. Niedobór magnezu zwiększa
ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca oraz zaburzeń rytmu pracy serca. Stosowanie Magleku B6 zmniejsza ryzyko wystąpienia
wymienionych dolegliwości.

Wskazania:

Profilaktyka niedoboru magnezu i witaminy B6: przy niewystarczającej podaży w diecie, związanego ze stosowaniem leków
moczopędnych, u osób stosujących dietę z wysoką zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych, w leczeniu zwiększonej
pobudliwości nerwowo-mięśniowej ze skłonnością do napadów tężyczkowych, u osób z chorobą wieńcową lub zaburzeniami rytmu
serca i z niedoborem magnezu.

Przeciwskazania:

Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, hipermagnezemia o różnej etiologii, ciężka
niewydolność nerek, blok przedsionkowo-komorowy serca, myasthenia gravis, biegunka, przyjmowanie lewodopi bez inhibitora
obwodowej dekarboksylazy L-DOPA.

Sposób użycia:

Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia.
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W profilaktyce – 1 do 2 tabletek na dobę.
W pozostałych wskazaniach – wg zaleceń lekarza.

Co zawiera lek Maglek B6

Substancjami czynnymi leku są: magnezu mleczan, w ilości 500 mg (51 mg Mg 2+) i pirydoksyny chlorowodorek (wit. B6), w
ilości 5 mg – w jednej tabletce.
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